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ANNEX 1: Formulari d’inscripció i Declaració responsable 

Formulari d’inscripció Plans ocupació municipals 2021-2022  

En/Na _____________________________________ amb DNI/NIE ____________ amb 

domicili al c/ _______________________________________ núm. ___________ de 

___________________________________________________________________ 

codi postal _____________ telèfon ____________________________________, 

correu electrònic ___________________________ 

Data de naixement _________________ 

Documentació que s’adjunta: 

 Declaració responsable 

 DNI  

 Currículum Vitae actualitzat 

 Informe de vida laboral 

 El document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) 
del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat.  

Declaració responsable 

Declaro: 

a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d'algun Estat de la 
Unió Europea o d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals 
subscrits per la UE i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació 
dels treballadors, sempre amb els termes i d'acord amb l'article 57 de la Llei 
7/2007, de 12 d'abril. En el cas d’estrangers caldrà acreditar tenir vigent el permís 
de treball i residència tant en el moment de la convocatòria com, en el seu cas, 
en el de la contractació. 

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. 
c) Estar en possessió del títol específic per a cada procés selectiu. Les persones 

aspirants estrangers hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts 
a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la 
matèria. 

d) No incórrer en cap causa d'incapacitat segons la normativa vigent. 
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions 

corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o 
discapacitat que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la placa a proveir. 

f) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions 
públiques ni haver estat separat/da o acomiadat/da mitjançant expedient 
disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques. 

g) S’exigeix que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
demandants d’ocupació i que no cotitzin en cap dels règims de la Seguretat 
Social previstos a la Llei general de la seguretat social, a excepció de les 
persones que reben una prestació o subsidi d’atur i que estan donats d’alta als 
efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions. 

h) No haver estat contractat/da en cap projecte de Pla d’ocupació municipal 
complert en la convocatòria de l’any 2020. 
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Marca amb una creu els Plans d’Ocupació 2021 en els que vols participar: 

 
 

La Roca del Vallès, a ______ de ___________________ de 2021 

UNITATS DE 

TREBALL

LLOC DE 

TREBALL

NOMBRE 

PLACES
RESERVA  PLAÇA

TIPUS DE 

JORNADA

CATEGORIA 

PROFESSIONAL
HORARI TASQUES A DESENVOLUPAR

OFICIAL/A DE 

2A  DE 

BRIGADA

1 100% GRUP C2 De 7 a 14,30h

1 100% GRUP E De 7 a 14,30h

1 100% GRUP E De 7 a 14,30h

OFICIAL/A DE 

2A  DE PINTURA
1 100% GRUP C2 De 7 a 14,30h

1 55+ 100% GRUP E De 7 a 14,30h

1 Joves  (18 a 25 anys) 50% GRUP E De 7 a 11h

AUX. 

INSPECTOR/A 

BÉNS URBANS

1 100% GRUP C1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Donar suport a l’inspector existent per 

avaluar els plecs tècnics i les ofertes 

presentades dels diferents serveis urbans 

que depenen de l’àrea de territori, 

concretar les millores que cal executar, 

establir les sistemàtiques d’inspecció i 

control que se’n deriven dels plecs tècnics i 

redactar finalment pautes o fitxes de 

seguiment de la qualitat dels diferents 

serveis contractats.

SERVEIS 

ECONÒMICS

CATALOGADO

R/A BÉNS 

MOBLES 

MUNICIPALS

1 100% GRUP C1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Inventariar tots els béns mobles municipals. 

Recull de la informació sobre les dades més 

rellevants dels béns mobles municipals

CATALOGADO

R/A INVENTARI  

 DE LA VIA 

PÚBLICA

1 100% GRUP C1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Inventari de la via pública. Inventariar 

papereres, senyals de trànsit, passos de 

vianants, esvorancs...

1 Dones 100% GRUP C2

1 100% GRUP C2

1 100% GRUP C1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

1 100% GRUP C1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

CATALOGADO

R/A INVENTARI 

PATRIMONIAL

1 Joves  (18 a 25 anys) 50% GRUP A1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Actualització de les fitxes de l'inventari 

patrimonial de l'Ajuntament 

ADMINISTRATIU

/VA
1 Discapacitat (+33%) 100% GRUP C1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Creació plantilles  i depuració del contingut 

del programa ABSIS i  suport als tràmits 

OAC i elaboració dels procediments tipus 

d’aquesta oficina (o d’altres que s’estimin 

escaients)

AUX. 

ADMINISTRATIU

/VA

1 Joves  (18 a 25 anys) 50% GRUP C2 De 9 a 13h
Digitalització de la documentació 

administrativa de la gestió del CEM

AUX. 

ADMINISTRATIU

/VA

1 100% GRUP C2

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Suport admintratiu de l'integrador/a social

ADMINISTRATIU

/VA
1 100% GRUP C1

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Actualització de bases de dades 

municipals (registre sanitari, registre 

entitats, etc.)

INTEGRADOR/A 

 SOCIAL
1 Joves  (18 a 25 anys) 50% GRUP B

De 8 a 15h i una 

tarda de 16 a 

18,30h

Detecció de necessitats socials a persones 

de més de 65 anys (Acompanyament 

digital, activitats, mobilitat) i derivació als 

recursos municipals que es requereixin

Total de 

places
19

SECRETARIA

ADMINISTRATIU

/VA

Formació del registre de personal 

telemàtic. Es tracta de la formació al 

gestor d’expedients d’un registre de 

personal que reuneixi tota la informació de 

cadascuna de les persones que treballa a 

l’ajuntament, o que hi ha treballat, perquè 

la documentació quedi en una carpeta 

personal) Aquesta tasca també inclou la 

realització de document de registre excel o 

semblant per tal de tenir al dia situació del 

personal 

SERVEIS A LES 

PERSONES

TERRITORI

Arrenjament de la via pública que 

presenten petits desperfectes (ex. voreres) 

per mantenir-les en un correcte estat. 

Manteniment correctiu.
OPERARI/ÀRIA 

DE BRIGADA

Campanya de posada al dia de mobiliari 

urbàOPERARI/ÀRIA 

DE PINTURA

SEGURETAT 

CIUTADANA

AGENT CÍVIC

 De  9 a 13h, i 

tardes de l'1 

d'abril al 30 de 

setembre de 

17.30 a 21h i de 

l'1 d'octubre al 

31 de març de 

16.00 a 19.30h

Promoure el civisme al municipi a través de 

campanyes, en especial, el que recull 

l’ordenança de convivència ciutadana, i 

desenvolupar les tasques per prevenir 

comportaments i actituds inadequades en 

l'espai públic i esdeveniments que tenen 

lloc al municipi. Es tracta de cercar la 

conscienciació, les actituds i els 

comportaments cívics de les persones per 

una convivència adequada. 

Concretament, informar, requerir, advertir i 

donar avís a la policia local. 
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